ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. IC/11891 din 29.10.2013

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 28 octombrie 2013, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data
de 28 octombrie 2013 se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului
Administrativ al Judeţului Bistriţa-Năsăud, începând cu ora 15ºº.
Conform prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr. 247 din 23.10.2013 privind convocarea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 28 octombrie 2013, ora 15ºº,
consilierii judeţeni au fost convocaţi, în scris, prin invitaţie, telefonic şi prin
mass-media.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat şi la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.portalbn.ro .
*
În sală este prezent domnul preşedinte Emil Radu Moldovan, iar din
totalul de 29 consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 28 consilieri judeţeni.
Absentează motivat doamna consilier judeţean Montoiu GabrielaCătălina, conform listei de prezenţă care se află la dosarul special al şedinţei.
Este prezentă la şedinţă şi domnişoara director executiv al Direcției
administrație locală Mica Oprea, care îl înlocuieşte pe secretarul judeţului,
domnul Iosif Redl aflat în concediu medical.
*
Au fost invitate şi se află prezente persoane din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud: Moldovan Florin Grigore –
administrator public al judeţului; Tiniş Viorel – director executiv; Deac Raluca –
director executiv; Orţan Alexandru – şef serviciu; Jurje Ana - şef serviciu;

Moldovan Nicoleta – consilier principal; Vereş Paul – consilier principal; Palade
Ionela – consilier asistent; Purcoi Dan – consilier principal; Nemeş Graţiela –
director Cabinet preşedinte; Sîngeorzan Ştefan şi Ivan Bogdan – consilieri
peşedinte.
În calitate de invitaţi mai participă: Fontul Delia Claudia – director
general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BistriţaNăsăud; Pintea Ioan – manager, Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”
Bistriţa-Năsăud.
Reprezentanţii mass-media.
*
Domnul preşedinte Emil Radu Moldovan adresează salutări tuturor
participanţilor şi declară deschisă şedinţa Consiliului Judeţean.
*
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Sărut-mâinile, buna ziua, stimaţi colegi. Bine aţi venit la şedinţa
consiliului judeţean. Din totalul de 29 de consilieri judeţeni sunt prezenţi un
număr de 28. Învoit motivat doamna consilier judeţean Gabriela Montoiu, fiind
astfel îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor
şedinţei.
Înainte de a trece şi a vă prezenta proiectul ordinii de zi, aş vrea să vă
supun dezbaterii şi votului dumneavoastră:
- Aprobarea PROCESULUI-VERBAL al şedinţei ordinare din data
de 25 septembrie 2013.
Dacă sunt intervenţii. Dacă nu, deschidem procedura de vot pentru
aprobarea procesului-verbal. Vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
Mulţumesc.
- Aprobarea PROCESULUI-VERBAL al şedinţei extraordinare din
data de 15 octombrie 2013.
Dacă sunt intervenţii.
Dacă nu, deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” şi 1 „abţinere” procesul-verbal a fost
aprobat.
Mulţumesc.
*
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Proiectul ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”
Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea unor burse de
merit şi burse de ajutor social acordate de către Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud studenţilor proveniţi din instituţiile de
învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 66/2012 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul
de administraţie la Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria„
Bistriţa.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 65/2012 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul
de administraţie la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2
Bistriţa.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economicomilitare a județului Bistrița-Năsăud
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Proiectelor de
Asistenţă din Programul de asistenţă nerambursabilă germană
2011-2013: “Cooperare pentru Bună Guvernare”, finanţat de
Guvernul Republicii Federale Germania.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bistriţa.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza
D.A.L.I. a obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE MODERNIZARE
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LA CENTRU CULTURAL – CINEMATOGRAF DACIA BISTRIŢA” din
municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr. 3-5, judeţul BistrițaNăsăud.
Iniţiator: Pugna Alexandru – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
10. Diverse.
Dacă sunt comentarii sau propuneri de completare din partea
dumneavoastră. Doamna consilier Săsărman, vă rog.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte, eu v-aş propune respectuos ca Proiectul
de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiții
„LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA CENTRU CULTURAL – CINEMATOGRAF
DACIA BISTRIŢA” să-l retrageţi de pe ordinea de zi şi să-l fixaţi pentru
aprobare la o dată ulterioară, cu motivarea că documentaţia pe care noi astăzi
trebuie să o aprobăm nu este completă, din punctul nostru de vedere. Şi
atunci, pentru a avea o documentaţie completă sub toate aspectele, s-ar
impune cred că amânarea, chiar dacă îl vom discuta într-o şedinţă
extraordinară pe care o veţi aprecia ca fiind oportună.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Din păcate nu pot fi de acord cu propunerea dumneavoastră,
pentru că oricum am avut un an în care bugetul s-a aprobat în martie,
procedurile de achiziţie sunt destul de complicate şi de lungi. Am ajuns la
finalul anului cu aprobarea acestei documentaţii. Înţeleg de la colegii mei că în
ceea ce priveşte proiectul de hotărâre el este complet şi detaliile care trebuie
completate până la efectuarea licitaţiei vor ajunge în timp. Aş vrea să încheiem
achiziţia în acest an. Nu cred că mai este timp fizic şi de a face lucrări. Mi-aş
dori foarte mult dacă vom reuşi, sigur respectând legislaţia şi procedurile, să
avem un constructor în acest an, măcar şarpanta, pentru că în momentul de
faţă plouă în interior şi acolo e o situaţie mai complicată. Sigur dacă vom reuşi,
respectând procedurile, să avem un constructor, să facem şarpanta anul ăsta
ar fi foarte bine. Dacă mai amân încă o lună pentru următoarea şedinţă, o să
mai discutăm de lucrul ăsta eventual în primăvară.
Dacă sunt alte completări. Dacă nu, supun la vot proiectul ordinii de zi,
în varianta prezentată de către mine. Vă rog să votaţi.
Cu 21 voturi “pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 5 „abţineri”
ordinea de zi a fost adoptată.
Vă mulţumesc.
*
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Trecem la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc”
Bistriţa-Năsăud.
Comisia de administraţie, vă rog avizul.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Comisia de administraţie a dat aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă mulţumesc domnule preşedinte. Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii.
Dacă nu, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Pe domnul director Pintea o să vă rog să-l învoiţi. Are o acţiune de la ora
4 la Bibliotecă. Domnule director, sunteţi liber pentru următoarea acţiune.
*
2. Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea unor burse
de merit şi burse de ajutor social acordate de către Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud studenţilor proveniţi din instituţiile de
învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Comisia de cultură, vă rog avizul.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia economică.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii.
Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
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Cu 27 voturi “pentru” şi 2 „abţineri” proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Vă mulţumesc.
*
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 66/2012 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de
administraţie la Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria„ Bistriţa.
Comisia de cultură şi învăţământ, vă rog.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii.
Nu sunt intervenţii. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 65/2012 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de
administraţie la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 Bistriţa.
Comisia de cultură şi învăţământ, avizul vă rog.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale
a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Comisia de cultură, avizul.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia economică.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot art. 1 al proiectului de
hotărâre – componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap, cu precizarea vot secret. Vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” art. 1 a fost aprobat.
Supun votului dumenavoastră proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei
economico-militare a județului Bistrița-Năsăud.
Comisia economică.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii.
Nu sunt. Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 28 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

7

Domnul colonel Petri, pentru că vă văd aici aş vrea, aici în cadru public,
să vă felicit pentru modul în care a fost organizat exerciţiul de mobilizare din
primăvara acestui an. Am primit scrisoare de mulţumire de la toate instituţiile
de resort şi vă felicit şi pe această cale pentru modul în care aţi organizat acest
exerciţiu.
*
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Proiectelor de
Asistenţă din Programul de asistenţă nerambursabilă germană 20112013: “Cooperare pentru Bună Guvernare”, finanţat de Guvernul
Republicii Federale Germania.
Am luat decizia să intrăm în acest proiect. Am solicitat prezenţa a doi
specialişti, unul în drumuri şi celălalt în administraţie. Am înţeles de la colegii
mei că la finalul lunii, în principiu, dacă v-a fi aprobat proiectul, poate veni
primul specialist şi undeva ... nu ştiu, doamna Deac e aici?
Deac Raluca: - director executiv –
Prin ianuarie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Din ianuarie cel de-al doilea. Primul pe drumuri şi al doilea pe
administraţie. Cu precizarea că, costurile sunt suportate de către Guvernul
Federal German. Noi avem obligaţia de a asigura cazare şi masă în instituţiile
noastre proprii. Se decontează transportul şi o diurnă modică de 5 euro/zi.
Comisia economică avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de administraţie.
Mereuţă Mircea: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Intervenţii. Vă rog doamna Săsărman.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Un simplu detaliu tehnic. Eu aş completa
titlul hotărârii cu Proiect de hotărâre privind aprobarea participării consiliului
judeţean şi derulării proiectului respectiv, pentru că nu putem aproba o
derulare înainte de a aproba o participare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Am înţeles. E în regulă doamna consilier judeţean.
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Săsărman Monica: - consilier judeţean –
La fel şi pentru art. 1.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E în regulă. Alte intervenţii.
Cu amendamentul făcut de doamna consilier judeţean Săsărman,
deschidem procedura de vot. Vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bistriţa.
Şi aici, pentru colegii care nu sunt în cele două comisii de specialitate,
din plafonul de cheltuieli al Spitalului Judeţean se fac câteva modificări,
respectiv asigurarea părţii de salarii pe luna noiembrie şi decembrie, domnul
Tiniş nu?
Tiniş Viorel: - director executiv –
Pe noiembrie.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Pe noiembrie, pardon, din bugetul suplimentat de către Direcţia de
Finanţe.
Comisia economică.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Comisia de cultură.
Bugnar Ramona-Cristina: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Intervenţii.
Deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 29 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Mulţumesc.
*
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice,
faza D.A.L.I. a obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE MODERNIZARE
LA CENTRU CULTURAL – CINEMATOGRAF DACIA BISTRIŢA” din
municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr. 3-5, judeţul BistrițaNăsăud.
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Aici ştiţi că încă din administraţia domnului Rusu am avut un contract de
comodat cu RADEF-ul pe sala A şi C plus o parte din spaţiile conexe de la
Cinematograful Dacia. După preluarea conducerii consiliului de către mine,
împreună cu domnul vicepreşedinte Pugna, am purtat negocieri cu cei de la
RADET pentru că mai aveam doar 8 ani valabilitatea acestui contract şi nu se
putea justifica investiţia care e destul de costisitoare. Am prelungit contractul
la 20 de ani. Între timp, aţi văzut că se discută ca în momentul de faţă, după
ultimele discuţii în Parlament, să se promoveze descentralizarea. Înţeleg că
atunci s-ar putea să treacă şi cealaltă sală la noi. Pe cealaltă sală este un
proiect tehnic finalizat pentru modernizare, pentru a putea fi vizionate filme în
3D. Sigur, dacă va fi cazul, le vom prelua şi atunci vă voi cere acordul să le
preluăm şi vom vedea care este soluţia pentru a avea toată investiţia în
vedere, ca la final să avem un centru cultural multifuncţional în fostul
Cinematograf Dacia.
Comisia economică, avizul.
Stroe Iulian Cristian: - consilier judeţean –
Aviz favorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc. Comisia de urbanism.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Aviz nefavorabil.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumim. Intervenţii.
Domnul consilier judeţean Curteanu, vă rog.
Curteanu Eugen Dicones: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Aţi ascultat pledoaria doamnei
preşedinte a Comisiei de urbanism, a colegei mele Monica Săsărman. V-a
propus amânarea acestui proiect pentru că, într-adevăr, la documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţie sunt câteva lipsuri pe care aş vrea să vi le
aduc la cunoştinţă.
Sigur că executivul ne-a spus că suntem în întârziere. Sigur că executivul
a spus că nu mai putem să aşteptăm pentru că se înfiltrează apa de ploaie.
Anul trecut, dacă mai ţineţi minte, am aprobat o sumă consistentă pentru ca
executivul să rezolve aceste probleme, nu să le lase în suspensie.
Nu mai demult decât acum două luni de zile, dacă nu mă înşeală
memoria, am revenit asupra acestei sume, am redus-o din buget, am dat-o în
altă parte. Noi ca şi consiliu, nu noi grupul consilierilor ai Partidului Democrat
Liberal, noi ca şi consiliu. Aşa că orice argumentaţii de acest tip, că nu au fost
bani, că nu a fost timp – 1 an de zile – e lipsită de consistenţă.
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Dar, altele sunt problemele legate de acest proiect. Şi sunt probleme de
ordin tehnic asupra cărora rog executivul să reflecteze, mai ales pe domnul
director Orţan. I-am şi spus în Comisia de urbanism că proiectul nu precizează
o serie de aspecte care, din punctul meu de vedere, fac dificilă o corectă
apreciere a sumelor pe care noi le vom da pentru reabilitarea doar a sălii A şi a
sălii C a Cinematografului Dacia cu o extindere. Şi anume, lipseşte, şi aici e
vina proiectantului, evident, lipseşte din partea descriptivă cel puţin tratarea
corectă a sistemului de instalaţii al sistemului de aducţiune de apă, lipseşte
sistemul de ventilaţie şi climatizare, ceea ce la o sală de spectacole e un lucru
extrem de important, lipseşte partea de siguranţă la foc, ceea ce pentru o sală
de spectacole e extrem de important.
Una peste alta, sunt câteva lipsuri sau câteva scăpări ale proiectantului
care trebuie acoperite într-un viitor cât mai apropiat şi de aceea a şi făcut
colega mea propunerea de amânare a acestui proiect.
Fundamentul însă criticilor noastre legate de acest proiect e legat de
destinaţia care se intenţionează a se da în viitor, şi anume, avem o sală de
cinema, ne-am propus cu toţii să o reabilităm, ne-am propus cu toţii să dăm
publicului din judeţul Bistriţa-Năsăud posibilitatea să vizioneze filme într-un
format cât mai aproape de mileniul 3, ne-am propus ca bistriţenii să nu se mai
ducă la Cluj sau la Mureş pentru a viziona un film la o calitate corespunzătoare
şi iată că acum se vine cu transformarea sălii A în sală de spectacole şi atât.
Avem sala B, într-adevăr, din câte am înţeles, care va avea în continuare
destinaţia de sală de cinematograf, dar eu zic că nu e suficient. Dacă Cluj-ul
are cel puţin două cinematografe care au câte 14 săli de proiecţie şi deseori
sunt neîncăpătoare, nu văd de ce judeţul Bistriţa-Năsăud nu ar putea avea
măcar 2 săli de proiecţie la un standard corespunzător. Mai ales că sala A
poate fi folosită la modul multifuncţional şi ca sală de spectacole şi ca sală de
cinema, fără a distruge dispunerea scaunelor în amfiteatru.
Toate aceste aspecte pe mine unul m-au îndemnat să mă abţin la
acordarea unui aviz favorabil pentru acest proiect şi vă rog să-l luaţi şi
dumneavoastră în calcul. Sunt chestiuni, zic eu, extrem de importante.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Pentru corectă informare a celor care nu sunt la zi cu toate informaţiile
privind acest proiect, aş vrea să fac doar câteva precizări.
O dată, greşit spus că am făcut şi am făcut, pentru că aţi votat de
fiecare dată împotrivă şi puteţi verifica voturile şi la buget şi la rectificarea lui şi
la aprobarea proiectului. Deci, n-aţi făcut nimic. Dacă v-aţi fi propus cu
adevărat, grupul politic pe care-l reprezentaţi, în cei 8 ani cât aţi condus
Primăria Bistriţa şi 4 ani Consiliul Judeţean, nu rămânea un contract care nu l11

am găsit nicăieri, că făceaţi ceva demersuri şi făceaţi ceva cu acest edificiu,
pentru că vă văd foarte preocupat de problemele bistriţenilor acuma din
opoziţie, domnule Curteanu, dar n-aţi făcut absolut nimic, vă spun eu. Şi n-aţi
fost nici măcar preocupaţi. Şi vă asigur că toate detaliile tehnice şi investiţia se
va face respectând toate procedurile şi proiectantul va completa în timp util
toată documentaţia.
Colegii mei, domnul vicepreşedinte Popescu care coordonează direcţia
arhitectului-şef, se va ocupa în mod special să fie o documentaţie cât mai
completă. Cât despre preţ, preţul ştiţi că-l stabileşte în permanenţă piaţa, va fi
o licitaţie publică, transparentă spre deosebire de alte dăţi şi acolo comisia de
licitaţie formată din specialişti va decide cine va fi cel care se va ocupa de
acest proiect, cu precizarea că nu distrugem nimic, doar încercăm să redăm
circuitului public un edificiu important al acestui judeţ, în mod special al
municipiului Bistriţa, care va fi un centru multifuncţional cultural şi cu sală de
filme şi în condiţiile în care vom avea o cerere foarte mare de bilete, o să ne
gândim în continuare, pentru că noi suntem chiar preocupaţi de necesităţile
cetăţenilor, care vor fi soluţiile pentru a putea să oferim condiţii cât mai
civilizate tinerilor din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Vă rog, doamna Săsărman.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Două întrebări pentru domnul
vicepreşedinte Dorin Popescu, pentru că am înţeles că domnia sa se va ocupa
de ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
În calitate de vicepreşedinte are în subordine această direcţie şi se va
ocupa în mod direct.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Două întrebări. Prima întrebare se referă la faptul: de ce în documentaţia
tehnică a fost prevăzută şi suma de 500 mii de lei aferentă dotărilor, când noi
vorbim despre modernizare, reabilitare, avem şi dotări?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E nevoie şi de scaune şi de alte lucruri pe acolo.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Lăsaţi să vorbească domnul vicepreşedinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Îl las, dar n-aţi terminat întrebările.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
A terminat-o. Şi a doua întrebare: de ce în documentaţie nu există, dacă
tot se doreşte introducerea dotărilor în cuantum de 500 de mii de lei, de ce în
documentaţie nu sunt inserate dotările care sunt avute în vedere.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
O să fie în caietul de sarcini, doamna consilier judeţean.
Vă rog, domnul vicepreşedinte.
Săsărman Monica: - consilier judeţean –
Lăsaţi-l să ne explice şi să ne spună care sunt dotările, care e suma, de
unde a rezultat suma de 500 de mii de lei, toate aceste detalii tehnice.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Vă rog, domnul vicepreşedinte.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Stimată colegă, aţi primit astăzi o documentaţie de avizare a lucrărilor de
investiţii. Deci, este vorba de o documentaţie doar de avizare. Se lucrează încă
la proiectare, nu este gata. Îl veţi primi tot acest proiect într-o altă şedinţă,
sper să fie cât de repede. Din păcate, trebuie să ne facem aici un pic de ... eu
cel puţin să fac mea culpa pentru că a fost foarte întârziată această
documentaţie, din motive obiective. Ştiţi că de proiectul respectiv s-a ocupat
arhitectul-şef care la ora actuală este în concediu medical. Normal, de acest
proiect trebuia să se ocupe dânsul în continuare. Au fost câteva sincope legate
de firma de proiectare, am pus presiune foarte mare pe această firmă, pentru
că a întârziat foarte mult cu documentaţia, dar eu vă spun că o să fim extrem
de transparenţi, o să vă prezentăm toate documentele la timp. Aşteptăm să le
finalizăm şi chiar personal o să vă informez legat de ceea ce se întâmplă cu
acest important proiect de investiţie pentru că, într-adevăr, Bistriţa la ora
actuală duce lipsă de o sală de cinematograf performantă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc domnule vicepreşedinte. Şi îmi permit să vă fac şi o sugestie.
După ce aveţi documentaţia să convocaţi, împreună cu doamna preşedinte, o
şedinţă extraordinară a Comisiei de urbanism, pentru ca colegii noştri să poată
fi foarte bine informaţi şi în detaliu de tot ceea ce se întâmplă.
Domnul consilier judeţean Urîte, vă rog.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Însă eu nu înţeleg totuşi, sunt şi eu
inginer, deci ne supuneţi aprobării o documentaţie tehnică care se recunoaşte
din start de către domnul vicepreşedinte că este incompletă. Deci, nu are nici
măcar partea electrică ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E faza D.A.L.I. dacă citiţi cu atenţie titlul.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Este în faza de avizare a lucrărilor de intervenţie. E scris foarte clar –
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie.
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Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Nu scrie nicăieri de avizare.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnule consilier judeţean – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I.
Popescu Grigore-Dorin: - vicepreşedinte –
Avizare lucrări de intervenţie. Deci, deocamdată se lucrează încă la
proiect.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Alte nelămuriri domnul Urîte?
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Nu, doar o rugăminte. Să lăsăm conotaţiile politice când facem referiri în
şedinţa de consiliu. Atât. O sugestie. Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Dar eu n-am pomenit numele nici unui partid. Vă simţiţi cumva vizat de
modul cum a fost administrat judeţul?
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Aţi folosit, de asta zic, haideţi să nu politizăm ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
O să-mi iau procesul-verbal şi dacă am folosit numele unui partid politic,
îmi cer scuze. Făceam trimitere doar la modul cum a fost administrat judeţul
punctual pe tema asta, doar cu Cinematograful Dacia, că restul a fost foarte
bine totul.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Aţi folosit PDL, domnul preşedinte.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Îmi cer scuze. Nu o să mai pomenesc numele acestui partid în şedinţele
de consiliu. Consideraţi că retrag trimiterea directă la partid.
Alte intervenţii. Dacă nu, deschidem procedura de vot, vă rog să votaţi.
Cu 17 voturi “pentru”, 5 voturi ”împotrivă” şi 6 ”abţineri”
proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vă mulţumesc.
*
La Diverse dacă sunt intervenţii.
Domnul profesor Moldovan şi domnul consilier judeţean Nea.
Moldovan Andrei Valentin: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Vreau să ridic aici o problemă care
tangenţial a fost abordată şi în Comisia pentru cultură, apropo de activitatea
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Bibliotecii şi a bibliotecilor, vizavi de aceste eforturi care se fac în legătură cu
dotarea unor biblioteci comunale, cu înfiinţarea unor biblioteci comunale, cu
reconsiderarea acestei activităţi. Cred că este foarte necesar şi în comisie
lumea era de acord cu asta, ca de la nivelul dumneavoastră, a conducerii
judeţului, în întâlnirile care le aveţi cu primarii, să ridicaţi ştacheta acestei
activităţi în aşa fel încât bibliotecarii comunali să nu fie puşi în esenţă la altfel
de munci. Eu ştiu că e mult de lucru şi că schemele lor sunt reduse, dar
activitatea lor de bază să fie aceea de bibliotecar şi nu să fie o activitate
secundară cea de bibliotecar. Pentru că mai există asemenea situaţii în judeţ.
Ar fi păcat de aceste eforturi, ca ele să nu fie conjugate şi cu o schimbare de
perspectivă şi de a accepta această muncă, în aşa fel încât biblioteca comunală
şi bibliotecarul comunal să aibă şi activităţi ale bibliotecii şi nu numai să
completeze fişe atunci când vin acolo cititorii care în cea mai mare majoritate
sunt populaţia tânără. Aşadar, rugămintea mea ar fi ca într-o proximă întâlnire
care o veţi avea cu primarii, să ridicaţi această problemă şi să-i rugaţi să
procedeze în consecinţă.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Mulţumesc pentru această sugestie. Graţiela, rugămintea pentru prima
întâlnire cu primarii, să notăm sugestia domnului consilier judeţean şi cu
rugămintea să-l şi invitaţi pe domnul profesor Moldovan la prima întâlnire cu
primarii şi să avem un punct de discuţie pe această temă.
Domnul consilier judeţean Nea.
Lăcătuş Emil Nea: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Dacă tot suntem la diverse, aş vrea să
vedem puţin semnul de intrare în judeţ în ce stadiu se află. Când va fi finalizat,
o întrebare.
Şi a doua întrebare, problema Spitalului de la Năsăud, care e situaţia
managementul sau starea financiară. Care e situaţia?
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
La prima întrebare vă pot răspunde că ţine de mine, la a doua nu vă pot
răspunde că mă depăşeşte. Încă Direcţia de Sănătate Publică n-a trecut la
Consiliul Judeţean. Spitalul din Năsăud este în administrarea Consiliului Local
Năsăud, dar vă răspund cu plăcere la prima întrebare şi cu ocazia asta răspund
şi la domnul Danci, că-l văd aici pe diagonală foarte bine.
Sunt proceduri pentru a putea să duci un proiect mai departe. Intenţia
mea de a face acest lucru a fost făcută publică anul trecut. Ca să poţi să faci
ceva, trebuie să ai aprobarea unui buget. Ea s-a întâmplat în martie, am făcut
concursuri, s-a desemnat câştigătorul. În momentul de faţă suntem în faza de
proiectare tehnică. Sigur că şi de acest lucru s-a ocupat domnul Michiu.
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Proiectarea tehnică, din informaţiile mele, este undeva la final. Vom avea
aproximativ în două săptămâni un proiect tehnic, de unde vom avea sigur şi o
estimare a costurilor unui astfel de însemn. Împreună cu aparatul de
specialitate al consiliului, în mod special cu Direcţia economică, vom vedea
care sunt resursele care vor putea fi disponibilizate pentru astfel de investiţie.
Vom demara procedurile de achiziţie publică a celui care va construi aceste
însemne. Sigur că mi-aş dori să le fac pe toate. Nu ştiu dacă din punct de
vedere financiar ne vom permite, dar vă asigur că într-un termen rezonabil,
intrările principale din judeţ vor avea anul viitor aceste însemne.
Alte intervenţii. Domnul consilier judeţean Urîte.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Domnule preşedinte, o întrebare. Când este gata Strategia judeţului,
având în vedere că vedeţi, deşi a primit şi Consiliul Judeţean o invitaţie în
Bistriţa Bîrgăului despre Colibiţa – se vorbeşte acolo şi despre oportunitatea
sau nu a unei investiţii, hidrocentrale ş.a.m.d. – şi am participat săptămâna
trecută la o şedinţă acolo şi deşi au fost solicitaţi şi Apele Române şi cei de la
Mediu şi chiar am înţeles că s-a dat invitaţie şi la Consiliul Judeţean, n-a
participat nimeni de la cele 3 instituţii. Poate că ar fi bine să ştim, ca să nu
creem ... poate că se crează şi bulversări în ce priveşte viitorul Colibiţei şi
probabil că ar trebui să gestionăm şi să coordonăm mult mai bine din punctul
ăsta de vedere, dacă vrem zonă turistică sau nu.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Demersurile noastre sunt pentru a face eforturile necesare ca Staţiunea
Colibiţa să devină o staţiune turistică cel puţin de interes naţional. Sigur că
poate într-o altă etapă putem discuta de o staţiune de interes internaţional,
dar în prima fază ăsta este lucrul. Ieri am avut o ultimă discuţie la o întâlnire
cu domnul primar Labă de la Bistriţa Bîrgăului, am convenit amândoi că în
această săptămână ne vom vedea. Eu am avut, acum două săptămâni când
am fost la Bucureşti, o întâlnire cu doamna Grapini care m-a asigurat de tot
sprijinul. Sigur, primăria este autorul principal al acestor lucruri. Noi de la
Consiliul Judeţean îi vom acorda tot sprijinul primarului să întocmească
documentaţia pentru a putea fi trimisă la Guvern, pentru a putea obţine
această Hotărâre de Guvern prin care Staţiunea Colibiţa să fie declarată
staţiune turistică. Cel mai mare lucru care lipsea acolo a fost acel plan
urbanistic general care a fost finalizat de către primărie.
Legat de a doua parte, doar din presă, din informaţiile publice. E
adevărat, eu nu eram în ţară. Am fost sunat de către domnul primar şi invitat
să particip. M-ar interesa foarte tare care este poziţia dumneavoastră
personală dacă vreţi, pentru că ştiu că sunteţi un bun cunoscător al locurilor şi
mai mult decât atât, spre deosebire de mine, sunteţi şi inginer şi cred că
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pricepeţi mai bine ce înseamnă acea centrală. Şi chiar m-ar interesa ce părere
aveţi dumneavoastră despre această investiţie.
Eu am fost informat de către domnul primar că ei au acordat, şi e
dreptul lor să facă acest lucru, e atributul consiliului local, doar un aviz de
principiu. Folclorul e foarte mare, am văzut prin presă că nu ştiu cine, care are
tot felul de probleme. Nu cred că rămâne în sarcina unui primar sau a unui
consiliu să verifice cazierul juridic al unei persoane. Au acordat un aviz de
principiu, e doar un început. Urmează ca toate instituţiile abilitate, de la cei de
la Mediu la Secţia de Gospodărirea Apelor, inclusiv la Comisia tehnică a
Consiliului Judeţean, va ajunge un astfel de aviz şi specialiştii îşi vor spune
punctul de vedere.
Eu vă mărturisesc că cred în profesionalismul domnului Stoian, care e şi
familiarizat cu astfel de proiecte. Am văzut poziţia dânsului. La rândul meu, am
văzut şi eu în alte locuri din lume astfel de proiecte şi aici sunt, dacă vreţi ca şi
la Roşia Montană, ca şi la gazele de şist, opinii pro şi contra. Astăzi a fost
cineva la mine care mi-a spus că dacă nu blocăm centrala de la Colibiţa se
distruge tot ecosistemul, se face praf totul. Eu astăzi nu pot să mă pronunţ, că
nu mă pricep. Dar vă asigur că voi urmări cu atenţie această situaţie, pentru
că nu putem noi de la Consiliul Judeţean să facem eforturi prin strategie, prin
investiţii, să ne ducem cu Colibiţa într-o direcţie de staţiune turistică, în
condiţiile în care specialiştii vor spune că acea investiţie va distruge
ecosistemul. Nu ştiu, nu vreau să greşesc, nu mă antepronunţ.
Vizavi de Strategie, dumneavoastră sunteţi chiar mai familiarizat decât
mine cu lucrul ăsta şi aş vrea şi aici să vă mulţumesc pentru implicarea
dumneavoastră în acest demers. După discuţia de astăzi de la operativă cu
administratorul, înţeleg că astăzi, cel târziu mâine, draft-ul Strategiei va fi
publicat pe site-ul Consiliului Judeţean. Doritorii vor putea să facă
amendamentele respective şi îmi doresc ca la şedinţa din noiembrie să vin în
faţa dumneavoastră, după dezbaterea publică, cu proiectul de aprobare a
acestei Strategii de dezvoltare a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Vă rog domnul Urîte, aştept cu interes şi un punct de vedere al
dumneavoastră.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Punctul meu de vedere mi l-am spus în plen la acea şedinţă.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu v-au preluat ziariştii, îmi pare rău.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Eu nu mă iau nici după unul, nici după altul şi am spus că nu sunt nici
împotrivă, nici pentru acest proiect decât atunci când am un studiu de impact
foarte clar. Domnul Stoian este un specializat în producere de echipamente,
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turbine, tubulaturi ş.a.m.d. Deci, nu e în măsură să dea un verdict aşa cum a
şi dat, dar mai sunt câteva lucruri care trebuie să le analizăm. De exemplu,
dacă se face acea investiţie, cum se face, în cât timp şi fără să se afecteze, să
spunem, infrastructura care oricum nu e, deci din punctul ăsta de vedere.
2. Dacă tot dăm drumul la un asemenea proiect, să vedem capabilitatea
şi puterea investitorului, pentru că eu am văzut acolo un investitor, aşa cum sa şi scris, într-un trening, lăsând la o parte pe ceilalţi care au interese pro sau
contra.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Omul era la Colibiţa, domnul Urîte, era în trening.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Din ce informaţii am, este un intermediar până la urmă. Şi până la urmă
e vorba de cine e investitorul strategic care vine, dacă într-adevăr dispune de
banii respectivi şi multe alte lucruri care, din punctul meu de vedere, trebuie
să stea şi în atenţia Consiliului Judeţean, având în vedere că vedem Colibiţa şi
ca zonă turistică.
Eu, ca să vă dau un răspuns concret, am spus că din punctul meu de
vedere, prioritatea nr. 1 Colibiţa este din punct de vedere turistic şi desigur că
pe domnul primar îl înţeleg foarte bine, că el ca un primar şi ca un om care
trebuie să caute soluţii pentru atragerea de fonduri acolo, are fonduri
nerabursabile şi sigur, caută investitori în zona de exploatare a masei
lemnoase şi de ce nu şi energia.
Deci, am cerut doar ca să ne uităm şi noi astfel încât să nu ni se
blocheze nouă viziunea sau dezvoltarea într-un anumit ritm. Îl dorim cât mai
repede şi aşa cum aţi spus, de interes naţional, poate chiar european.
Mulţumesc.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Suntem de aceaşi parte a baricadei domnule consilier judeţean şi chiar
dacă nu e treaba mea şi atributul meu, vă promit că o să mă ocup în mod
direct. Personal o să solicit o întâlnire cu instituţiile de resort care au
responsabilităţi, împreună cu Primăria Bistriţa Bîrgăului să vedem care sunt
documentele, care sunt poziţiile specialiştilor şi la un punct de diverse următor,
o să vă fac şi informarea necesară în plenul Consiliului Judeţean.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Cu scuzele de rigoare, dar de exemplu, s-au ridicat nişte probleme, că
sunt cabane care funcţionează acolo şi deversează în lac. Vreau chiar Mediul
să-şi facă treaba şi să facă controale în acest sens şi poate îi responsabilizăm
puţin, domnule preşedinte.
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Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Timpul mie nu mi-a mai permis în ultimii 2 ani să ajung la Colibiţa decât
la problema alunecării drumului. Aici e şi o lacună a administraţiei locale care
trebuie să-şi impună punctul de vedere, din punct de vedere urbanistic şi o săi sugerez la domnul primar Labă ca în urma discuţiilor, să-şi solicite angajaţii
de la urbanism să facă o verificare, să vadă ce cabane, ce case, cum şi de
unde sunt sau nu sunt autorizare şi să ia măsurile care se impun – 1.
2. O să-mi permit şi o să-i rog pe colegii şi prietenii noştri din massmedia care ne ajută prin mediatizarea dezbaterilor noastre să ceară, eu cer
aici, îmi asum acest lucru şi cer tuturor instituţiilor statului care au drepturi şi
obligaţii să verifice modul în care se desfăşoară activitatea economică în
Colibiţa. Deci, toţi cei care sunt îndrituiţi să se ducă să verifice, să vadă câte
chitanţe, ce se taie, pentru că am citit şi e de-a dreptul strigător la cer să spui
că este un singur agent economic care a plătit 500 de lei acolo, la banii care se
învârt în Colibiţa.
Sunt unităţi acolo. O să-i cer domnului Labă şi domnului Hada de la
Inspecţia în Construcţii ca în următoarea etapă să-şi facă un program, să
verifice toate autorizaţiile şi modul în care au fost construite toate casele de
vacanţă sau cum sunt denumite edificiile de acolo.
3. Poate că funcţionează telepatia, în urmă cu vreo lună, domnule Urîte,
împreună cu domnul prefect, l-am solicitat pe comisarul şef de la Garda de
Mediu şi i-am cerut să facă acest control în Colibiţa, vizavi de modul ... sigur,
însoţit de jandarmi, că altfel nu îi lasă să intre, de cei de la Secţia de
Gospodărire a Apelor şi să vadă fiecare unitate locativă unde-şi deversează
rezidurile. Pentru că nu cred că sunt nici în proporţie de 10% cei care au fose
ecologice conform stas-ului în Colibiţa. Şi sigur, mi-aş dori foarte mult să fie un
front comun. Eu o să mai solicit, de data asta în scris, instituţiilor să-şi facă
datoria şi să lămurim lucrurile cu Colibiţa.
Din păcate, lucrurile sunt duse cu mult mai departe. Sunt oameni care
au blocat podul, au zidit scurgerea din stânga înspre dreapta şi a alunecat tot
drumul. Că normal, toată apa s-a înfiltrat şi s-a dus drumul în vale. Dar vă
asigur că o să ne uităm cu mult mai multă atenţie la aceste situaţii şi Graţiela,
am rugămintea pentru mâine dimineaţă să-mi pregăteşti şi mie o întâlnire cu
domnul Hada şi să începem prima dată, pentru că văd că primăria n-a făcut
nimic, cu cel care a blocat scurgerea acolo unde e alunecarea de teren.
Vă rog domnul Urîte.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Încă o intervenţie domnule preşedinte. Tot în acea şedinţă am văzut că
într-adevăr se reclamă şi faptul că, mă rog, datorită că s-a construit aşa cum
s-a construit, nu toată lumea are acces şi mai sunt şi persoane care vor să
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meargă cu corturi sau să aibă acces la lac. Propun totuşi să analizăm şi noi,
Consiliul Judeţean, dat fiindcă puterea financiară a celor de la Bistriţa Bîrgăului
s-ar putea să nu fie sau să nu fie dispuşi să cumpere, să analizăm şi
cumpărarea unui teren de către consiliu şi să amenajăm ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu e cazul. Sunt drumuri publice care au fost închise, dar e problema
primăriei, domnul Urîte.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Eu pun problema să amenajăm aşa ceva.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Spaţiu? Asta e altceva.
Urîte Florin Radu: - consilier judeţean –
Să aibă griluri, să aibă locuri de depozitare gunoaie. Să fie un prim pas.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Domnul administrator, am rugămintea la Strategie să încercăm să
identificăm un teren în Colibiţa unde să poată fi creat un spaţiu de campare,
cu toate dotările, pentru cei care nu au resursele necesare să ocupe locuri de
cazare în hoteluri sau pensiuni şi vreau să meargă la Colibiţa cu cortul.
Doamna Ulecan şi pe urmă doamna Moldoveanu.
Ulecan Maria: - consilier judeţean –
Legat de Colibiţa, vreau să completez doar la ceea ce s-a discutat aici.
Sunt o bună cunoscătoare a locurilor, nu e un secret, am acolo o căsuţă de
vacanţă.
Să ştiţi că vina cu drumurile comunale pe undeva aparţine primăriei şi
eu aş zice în totalitate de 90%. Pentru că, printr-o hotărâre de consiliu local
din 1977, s-au recunoscut drumurile comunale de la Colibiţa şi acea hotărâre
de consiliu local a fost întărită printr-un Ordin al Guvernului României parcă
prin ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Nu cu detalii, că nu contează, zi-ne subiectul. Vă ajută domnişoara, cică
Hotărârea nr. 905/2002.
Ulecan Maria: - consilier judeţean –
Şi acolo erau recunoscute drumurile comunale, dar Primăria comunei
Bistriţa Bîrgăului s-a oprit la simplu fapt că au fost recunoscute drumurile, dar
nu s-a dus la următorul pas ca să întabule acele drumuri comunale. Si atunci,
proprietarul care a cumpărat teren de la ...
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Maria, e adevărat ce spui şi mai funcţionează şi altceva, şi nesimţirea
oamenilor care au făcut garduri până în lac şi pe suprafaţa care nu le aparţine,
care ţine de suprafaţa de siguranţă a Secţiei de Gospodărire a Apelor. Dar vă
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asigur, acuma nu mai am de verificat foarte multe lucruri, voi cere constituirea
unei comisii mixte care să se ducă să ia garduri jos şi tot ce e. Facem ordine.
Ulecan Maria: - consilier judeţean –
Foarte bine că altfel se bat pescarii între ei că trec peste garduri.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Doamna Moldoveanu, vă rog.
Moldoveanu Ileana: - consilier judeţean –
Mulţumesc domnule preşedinte. Pentru că veni vorba de staţiuni
turistice, haideţi să ne aducem aminte de Staţiunea Balneară Sîngeorz-Băi.
Sunt convinsă că ştiţi, dar vreau să informez şi plenul Consiliului Judeţean că la
Sîngeorz-Băi de 3 luni de zile avem foarte mari probleme cu apa şi se fac
sacrificii pe partea de staţiune cu cele două hoteluri. Vreau să vă spun că în
weekend, sâmbăta-duminica, nu avem dimineaţa până către după-masa apă.
Astăzi de dimineaţă l-am contactat pe şeful Secţiei Aquabis de la Sîngeorz-Băi,
pe domnul Năşcan şi la întrebarea „ce se întâmplă” mi-a răspuns cu „nu ştiu”.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
E un răspuns sincer. Vă răspund eu, că eu ştiu, deşi nu eu sunt şef la
Secţia de Apă din Sîngeorz-Băi.
Moldoveanu Ileana: - consilier judeţean –
Tocmai. De aceea am zis să vă informez. Eram sigură că îmi daţi un
răspuns.
Emil Radu Moldovan: - preşedinte –
Ştiu nu de acuma, de anul trecut de situaţiile astea. Din păcate „trăim în
România” şi sper să nu mă pună să-i plătesc drept de autor la domnul Badea
„şi asta ne ocupă tot timpul”. Avem proceduri, încă suntem în proceduri de
licitaţie pentru etapa a I-a a Master Planului care prevede extinderea,
reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud. Oraşul
Sîngeorz-Băi este parte din acest proiect, mai exact contractul de lucrări 6,
cele 6, ultimul contract care în momentul de faţă nu este finalizat. De ce? El a
fost întârziat, contestat, răscontestat, după ce s-a judecat licitaţia, anulat în
instanţă, s-au refăcut procedurile, cred că de la începutul anului se lucrează la
refacerea procedurilor. În momentul de faţă acest contract este în evaluare.
Înţeleg că sunt 19 companii care au participat şi vă daţi seama ce e acolo.
Sunt valori foarte mari, personal foarte puţin, muncesc 12-14 ore/zi. I-am
rugat frumos să facă un efort să finalizăm evaluarea acestei proceduri, să
avem un constructor – 1.
2. E o reţea subdimensionată, foarte veche, cu azbociment, de nu ştiu
când, spart, pierderi. Mai mult decât atât, au intervenit şi problemele
climaterice peste noi cu aceste secete crunte care ne crează probleme la
izvoarele de unde este aducţiunea şi mai sunt şi celelalte probleme vizavi de
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exploatările ilegale din cursurile de apă, care le fac toţi, din sus în jos şi de jos
în sus. Am sesizat Secţia de Gospodărire a Apelor. L-am rugat şi pe domnul
prefect şi i-a convocat pe toţi şi a dispus măsurile care se impun. Rezolvarea
va fi aceea de începere a investiţiei care, ţinând cont că suntem în judeţul
Bistriţa-Năsăud, în Regiunea de Nord-Vest unde şi ninge, nu cred că se va
întâmpla mai repede de primăvara anului viitor, în momentul de faţă fiind în
evaluare. Dar, sigur, ne avantajează sezonul, că nu mai e seceta foarte mare
şi datorită precipitaţiilor care sunt mai multe în această perioadă, sper ca
problema de la Sîngeorz să nu fie mai acută. Am fost sesizat de către domnul
primar, astăzi am primit şi adresă oficială cu toate problemele de acolo, le
cunoaştem. Dar asta este în momentul de faţă situaţia la zi. Şi la domnul
Năşcan, când nu mai ştie să vă răspundă, să-i daţi numărul meu de telefon că
îl informez eu.
Să vă dea Dumnezeu sănătate multă şi o după-masă plăcută!

*

Declar şedinţa închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

P R E Ş E D I N T E,
EMIL RADU MOLDOVAN

p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA

Intocmit: consilier principal Moldovan Nicoleta
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